
2. vuosi lukiossa

Opinto-ohjaajat

Salla Purho

21B & 21G

Riina Kujanpää

21C, 21D & 21E

Asta Kangasjärvi

21A & 21F



Missä pitäisi olla menossa nyt?

• Valinnat tehty koko 2. lukiovuodelle

• Omien valintojen tarkastelu: mikä oikeasti 
kiinnostaa?

• Ajatus siitä, mihin aineisiin keskittyy lukio-opintojen 
aikana

• Pääasiassa oppiaineiden ensimmäiset pakolliset 
kurssit suoritettu



Mitä 2. lukiovuonna tapahtuu?

• Suoritetaan lähes kaikki loput pakolliset 
opintojaksot

• Valinnaisuus lisääntyy

• Ylioppilastutkinnon suunnitelma

• 5 ainetta

• Vanhojentanssit



Opiskelu 2. lukiovuonna

• Oma työnteko ja opiskelurutiinit

• Motivaation ylläpito

• Opiskelutaidot ja pitkäjänteisyys

• Lukion puoliväli ja ”kisaväsymys”

• Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
→ haastavampia kuin ensimmäiset opintojaksot aineessa

• Ajatukset lukion jälkeisestä ajasta

• Vinkkejä: https://padlet.com/salla_purho1/opiskeluvinkit

https://padlet.com/salla_purho1/opiskeluvinkit


Kirjoitettavien aineiden valinta

• Moni on jo tehnyt valintoja lukiossa opiskeltavista
aineista

• Pakolliset opintojaksot on oltava suoritettuna ennen
yo-kirjoituksia (kirjoitusoikeus), suositeltavaa
suorittaa myös valtakunnalliset valinnaiset opinnot.

• Reaaliaineet:

– Hajautettava eri kirjoituskerroille, jos aineet kirjoitetaan
samana päivänä

• Reaaliaineiden syventäviä kursseja voi ja kannattaa
opiskella, vaikka ainetta ei kirjoittaisikaan.



Reaaliaineiden koepäivät

Koepäivä A
Psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia

Koepäivä B
Evankelisluterilaisen uskonto, ortodoksinen uskonto, 
elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
maantiede ja terveystieto



Ylioppilastutkinnon rakenne



Ylioppilastutkintosuunnitelma

• Alustava suunnitelma
– Tehdään 2. vuoden kevätpuolella opon kanssa

– Etenkin syksyn 2023 yo-tutkinnon kokeet päätettävä silloin

• Syksyn 2023 yo-kokeisiin ilmoittaudutaan toukokuun 
loppupuolella, lasku lähetetään kesän aikana

• Usein tutkinto hajautetaan kahdelle perättäiselle kerralle 
(syksy-kevät)
– On mahdollista kirjoittaa esim. viisi ainetta keväällä 2024 (ainevalinnat 

huomioitava)

• Syksyllä kirjoitettavia aineita Viherissä:
– kemia, terveystieto, yhteiskuntaoppi, maantiede, biologia, espanja, 

englanti, ruotsi



Yliopistojen ja AMK:n 
opiskelijavalintauudistus

• Ylioppilastutkinnon painoarvo kasvanut

• Suurin osa opiskelijoista valitaan jatko-opintoihin 
todistusvalinnalla eli ylioppilastutkinnon arvosanoilla
• Todistusvalinnan sisäänottoprosentit vaihtelevat 

aloittain

• Valintakoe säilyy edelleen väylänä jatko-opintoihin

• Soveltuvuuskokeet ovat yhä mahdollisia



Korkeakoulujen
ensikertalaisuuskiintiö

Ensikertalaisuuskiintiö

• ei ole yhteishaun hakuajan loppuun mennessä suoritettua 
Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai 
yliopistotutkintoa ja
• ei ole ottanut vastaan opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulu- tai 
yliopistotutkintoon johtavasta koulutuksesta, joka on alkanut 
syksyllä 2014 tai sen jälkeen (koskee myös siirtohakuja).



Korkeakoulujen
opiskelijavalintauudistus

• Ylioppilastutkintotodistus pisteytetään 

• Yliopistojen alakohtaiset pisteytykset

• AMK:n pisteytys

https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/


Kiitos!


